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Lys upp Gröna kulle i ett
orange sken på söndag
Vänsterpartiet i Katrineholm vill
att kommunen tar ställning genom att lysa upp en eller flera lämpliga, gemensamt ägda,
byggnader som Gröna kulle,
gamla vattentornet och Kullbergska huset från söndagen
den 25 november till måndagen den 10 december.
Vad är nu detta för tokerier?
Jo, söndag den 25 november
är dagen då hela världen uppmärksammar mäns våld mot
kvinnor och flickor. Det är dagen då många kända byggnader runt om i världen tänds
upp i orange sken. Denna dag
är döpt till ”Den orangea dagen” och är initierad av Förenta
nationernas kvinnogrupp, UN
woman.
Nyköping lyste upp sitt
stadshus förra året, nu är det
dags att vi följer efter.
Var tredje kvinna i världen har

utsatts för fysiskt eller sexuellt
våld under sin livstid. Våld mot
flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör
en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser.

samtalade vid valstugorna någon dag före valet och
jag presenterade forskarfakta som du inte såg ut att vara
särskilt intresserad av att läsa
utan tyckte att dessa trafikåt-

Författarna av debattartikeln vill se bland annat Gröna kulle lysas upp i orange från och med söndag.
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Orange är en ljus och optimistisk färg som lyser för en
framtid fri från könsbundet
våld.
Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd och öka den civila och den politiska viljan att
stoppa våldet.

Kampanjen pågår i 16 dagar
med slut den 10 december som
är den globala dagen för att
uppmärksamma de mänskliga
rättigheternas.

ka prioritet och vara lika självklart att sätta stopp för, som
ojämlik lönesättning och annan diskriminering på grund
av kön.

Vi i Vänsterpartiet anser att våld

Elisabet Bohm
Reijo Eriksson

och förtryck mot kvinnor och
barn bör ha högsta politis-

Vänsterpartiet Katrineholm

Vatten är vårt viktigaste livs-

vesteringar för att säkra våra
VA-nät. Det innebär att vi får
räkna med högre VA-räkningar, men det är billigare att åtgärda i förväg än att behöva
hantera problem i efterhand.
Förändrat klimat med ökade
regnmängder och extremväder utsätter vårt VA-system för
allt större påfrestningar. När vi
samtidigt bygger våra städer
tätare ökar behovet av att hantera de vattenmängder som an-

”Det grävs och fraktas material
dagarna i ända för att förvandla
gatorna till puckelpister där
bilisterna får gasa och bromsa var
hundrade meter med katastrofala
mängder giftiga utsläpp” skriver
insändarskribenten och frågar om
miljövänligheten i detta.

gärder blir bra i framtiden då
stadens centrum med mera
blir avstängt för trafik. Det är
nu vi har problem inte om 20
år, det skriver du själv. Vi borde sopa rent framför egen
dörr först.

A.Z.

Frustrerande parkeringsförbud
Varför har det helt plötsligt blivit parkeringsförbud
på Veddalavägen? Det måste vara den enda villagata i
Vingåker som har ett sådant
förbud. Jag undrar var mina
vänner ska parkera när de

kommer på besök? Eller måste de promenera hit kanske,
även de som har svårt att gå?!
Det finns väl ingen på gatan
som har plats för besökande
bilar på tomten.

Anita Nordström

Skydda allmännyttan
från politikerna
Att bo i en kommunal hyres-

Gör VA-investeringarna rätt med fokus
på både hållbarhet och funktion

Det behövs väsentligt högre in-

En eloge till Miljöpartiets
gruppledare Nicklas Adamssons debattinlägg i KK den 15
november om en nedsmutsad värld som vi redan nu lever i med allt vad miljöförstörelse heter.
Vad gäller utsläpp från våra
fordon borde du öppna dörren och titta på vad som pågår på snart varenda gata i
vår stad. Det grävs och fraktas material dagarna i ända
för att förvandla gatorna till
puckelpister där bilisterna får
gasa och bromsa var hundrade meter med katastrofala mängder giftiga utsläpp.
På vilket sätt är detta miljövänligt?
Jag tror att det var dig jag
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medel. Trots det bryr vi oss inte
tillräckligt mycket om de ledningsnät som försörjer oss med
dricksvatten, hanterar dagvattnet och tar hand om avloppsvattnet. Svenskt vatten har nyligen varnat för hur sårbart systemet är: vattenledningar är
gamla, utbytestakten är alldeles för låg och hela 20 procent
av vattnet läcker ut. Friskt vatten går till spillo i en tid när
vatten inte längre är lika självklart som det en gång var. För
de som arbetar med frågan i
kommuner och VA-förbund är
detta absolut ingen nyhet men
kunskapen behöver spridas för
att erforderliga resurser ska avsättas framöver och för att vi
ska göra kloka investeringar.

Vi måste leva

Det behövs väsentligt högre investeringar för att säkra våra VA-nät, skriver författarna.

rätt är på många sätt en stor
frihet. Du kan i stort sett flytta
när som helst, utan att behöva sälja din bostad eller sätta
dig i skuld hos storbankerna.
Du behöver inte bekymra dig
över ränteläget, eller om värdet på bostaden går upp eller ner. Utan fastighetsägarens vinstkrav så får du också
en relativt låg boendekostnad
vilket kan ge dig mer fritid.
Men allt är inte bra – ett
stort problem är klåfingriga
politiker.
Ena stunden så tas det ändå
ut vinst på din hyra, som används till exempelvis skattesänkningar. Nästa dag ska allt
säljas till privata företag eller så uppmanas ni att låna
pengar för att köpa lägenheten – vilket innebär ökad
skuldsättning, utsatt position
för den som inte får lån och
att den som faktiskt valt att

Allmännyttan bör ombildas till
kooperativ hyresrätt. På så sätt
skyddas bostäderna från
klåfingriga politiker, skriver
insändarskribenten.
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hyra blir överkörd.
Mitt förslag är att vi ombildar allmännyttan till kooperativ hyresrätt – som redan
finns på många håll i landet
– och därmed ger makten till
hyresgästerna. Det betyder
att bostäderna skyddas från
utförsäljning och andra ingrepp från politiker. Det blir
ett demokratiskt boende där
hyresgästerna bestämmer.
Frihetsälskaren
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VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG!
nars tas om hand av grönytor.
Det innebär att vi kommer att
behöva förstärka och bygga ut
våra dagvatten och avloppssystem. Fungerar inte avlopp och
spillvattensystem kan överbelastningar och läckage påverka
vår miljö.
Det finns dock goda anledningar att börja se positivt på frågan. Allt fler uppmärksammar
nu frågan och i kommunerna

finns stor kompetens och kunskap om vad som behöver göras för att säkra VA-näten. Det
som behövs nu är mer resurser
att arbeta för långsiktigare och
hållbarare lösningar. För trots
att läget kan synas akut får vi
inte välja för kortsiktiga och
snabba lösningar. Det gäller att
investeringarna görs rätt med
fokus på både hållbarhet och
funktion. Det är fullt möjligt
att bygga avlopps- och dagvat-

tennät med 150 års livslängd,
men då måste kraven vara
höga, och ställda redan under
upphandlingen.
Att välja kvalitet behöver varken ta längre tid eller vara dyrare, långsiktigt blir det alltid billigare.
Lars-Olof Nilsson
S:t Eriks

Stefan Karvonen
Meag VA-system AB

En debattartikel eller insändare får vara högst 2 500 tecken
inklusive mellanslag. En debattartikel måste undertecknas med
namn. Insändare får skrivas under signatur, men namn, adress
och telefonnummer måste alltid bifogas.
Redaktionen har rätt att redigera och refusera materialet.
Välkommen med din debattartikel till debatt@kkuriren.se.
Välkommen med din insändare till fritt@kkuriren.se eller skriv
direkt på www.kkuriren.se .
Via SMS: Skriv KK FRITT, mellanslag, ditt inlägg och namn/signatur, max 160 tecken, skicka till 720 01.
Du kan också skicka ditt material till: Fritt ur hjärtat, Katrineholms-Kuriren, Box 111, 641 22 Katrineholm.

